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GENIET OP GEPASTE AFSTAND.  

Deze krant is samengesteld om jou dit najaar Friesland te laten ontdekken, op gepaste 
afstand. Houd je daarbij altijd aan de geldende corona-maatregelen en informeer je vooraf 
via de website van de organisatie of activiteit. Zo kunnen we samen gezond genieten!

cliffs of moher
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kent
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canada
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outback
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safari
PAGINA 22expeditie

Friezen zijn trots op hun provincie. Misschien ook wel terecht, 
want je vindt hier niet alleen de gelukkigste mensen van Nederland, 
de Friezen mogen zich ook nog eens tot de gezondste inwoners van 

Europa rekenen. Zou er soms wat in het water zitten? Of ligt het aan 
hun werelds mooie omgeving, die in iedere hoek weer wat anders te 
ontdekken heeft? Een zonsondergang zo mooi als op de Malediven, 

een Canadese Indian Summer om de hoek, Route 66 met de boot en de 
ruimte van de Outback binnen fietsbereik...

Voor een wereldreis hoef je helemaal het land niet uit. 
Je vindt al het moois gewoon in Friesland. Ook in het najaar!

Dus ga op Wereldreis. Friesland Style.



Miniature 
People route
Als je in 
Leeuwarden een 
paar mensen naar 
een piepklein 
richeltje in de 
muur ziet staren, 
heb je grote kans 
dat daar wat 
Miniature People verstopt zitten. 
Wat begon als een kunstzinnige 
uiting, is onderdeel geworden van 
de leukste route om te wandelen 
met de kids: de Miniature People 
Route. Fotograaf Michel Tilma 
fotografeerde piepkleine tafereeltjes, 
van nog geen 2 centimeter hoog, op 
bijzondere plekken in de stad, om 
ze er vervolgens achter te laten om 
gevonden te worden. 

Wandel door de straten en steegjes 
van de Leeuwarden binnenstad en 
ga op zoek naar deze piepkleine 
Liwwadders. Zo kom je pas écht op 
onbekende plekjes.

Beklim de scheve Oldehove
De Oldehove is het symbool van 
Leeuwarden. Een bijzondere status 
voor deze scheve toren die nooit is 
afgemaakt. Op het scheefste stuk 
is ‘ie zelfs schever dan de toren 
van Pisa! 

In de Oldehove een bijzondere 
wenteltrap naar boven, die 
niet alleen door de wenteling, 
maar ook door de helling menig 
bezoeker de adem ontneemt. De 
klim naar boven is dus een hele 
ervaring, met een prima beloning. 
Bovenop de toren kunnen de 
echte waaghalzen op een glazen 
plateau stappen en meters boven 
de grond ‘zweven’. 

Ontdek kleurrijke street art
Ga mee met de enthousiaste gids 
van A Guide to Leeuwarden en 
leer Leeuwarden kennen aan de 
hand van legale en illegale street 
art. De stadswandeling begint op 
het Oldehoofsterkerkhof en duurt 
ongeveer 1,5 uur. De Leeuwarden 
Street Art Tour is een Free Tour. 
Je hoeft dus niet van te voren te 
betalen, wel kun je aan het einde 
de gids een vrijwillige bijdrage 
geven. Je beslist dus zelf hoeveel 
de tour waard is. Vanwege de 
grote populariteit moet je je 

van te voren aanmelden via het 
contactformulier op de website 
van A Guide to Leeuwarden.

Bezoek de top van  
de Achmeatoren
Grijp je kans om Leeuwarden en 
Friesland van een unieke hoogte 
te bekijken in de top van de 
Achmeatoren. Op een heldere 
dag kun je zelfs de eilanden zien 
liggen. Een kaartje kost slechts  
€ 3,- en je krijgt er een waanzinnig 
uitzicht voor terug.  

Tip! De toren is maar eens  
per maand geopend, dus 
reserveer gauw je kaartje bij 
VVV Leeuwarden.

Spot F16’s op de Spottersbult
Leeuwarders kennen het brullende 
geluid van de F15’s en F16’s van 
Defensie maar al te goed, en jij 
kunt ze van redelijk dichtbij van  
de grond zien komen! De 
Leeuwarder vliegbasis ligt aan 
de rand van de stad, waar je 
als automobilist soms onder 
opstijgende F16’s rijdt. Via dorpje 
Marssum kun je bij de Spottersbult 
komen. Een verborgen plekje, 
waar je de indrukwekkende 
jachtvliegtuigen mooi kunt zien 
starten en landen.  

Leeuwarden was in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa. Een jaar durend feest van 
kunst, cultuur en nieuwe tradities. Dankzij dit bijzondere jaar is de stad behoorlijk bekend 
geworden onder het grote publiek. Maar er zijn naast de populaire hotspots van dat grote 

publiek, ook nog genoeg ‘onontdekte’ parels te vinden. De historische binnenstad kun 
je ontdekken met de fiets, benenwagen, sloep of elektrische scootertjes. De steegjes en 

straatjes achter de grachten lopen omhoog en omlaag, en zitten vol prachtige winkeltjes, 
eettentjes en oude panden, waar vroeger bijzonder beroemde mensen woonden.  

Koningen, kunstenaars, spionnen…  Parels genoeg. 
Ontdek het zelf in de Friese hoofdstad!
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FOTO’S: MICHEL TILMA

oldehove - leeuwarden

MEER leeuwarden
Dit is natuurlijk maar een kleine selectie 
van al het Leeuwarder moois. 

Kijk voor nog veel meer 
info op friesland.nl/
leeuwarden
of scan de QR code:

A GUIDE TO LEEUWARDEN GEEFT KOSTELOZE TOURS. JE BEPAALT ZELF DE PRIJS.
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18.00 uur
Je zult wel honger hebben van al die 
nieuwe indrukken. Schuif ‘s avonds 
aan bij Restaurant Binnen in het 
nabijgelegen Drachten. Het is een 
sfeervolle plek om samen te eten. 
Wie vanavond iets bijzonders wil, kan 
een plekje reserveren in restaurant 
Het Spijshuys in Boornbergum, even 
verderop en goed bereikbaar met 
de fiets. De vriendelijke eigenaren 
zijn Zwitsers en Fries en dat zorgt 
voor bijzondere smaken. Ook gaaf: 
paling proeven bij It Polderhûs op 
de Veenhoop, ook een populaire 
zeillocatie. De vis komt uit het 
nabijgelegen Nationaal Park  
De Alde Feanen. Super vers en  
super duurzaam dus! 

21.00 uur
Tijd om je del te lizzen in een van de 
vele goede slaapaccommodaties. 
Zoals in Oldeberkoop, een prachtig 
dorpje met Hotel Lunia. Dit hotel in 
monumentale villa biedt mooie kamers 
met oude balken, een sauna om op te 
warmen en een intieme bioscoop. 

Nog specialer is de Finse Iglu-hut. Kleine 
kans dat je al eens in zoiets geslapen 
hebt; er is er namelijk maar één van 
in heel Nederland en die staat hier, in 
Oldeberkoop. Bijzonder overnachten kan 
ook bij landgoed Villa Vredewoud. Liever 
een B&B? Bed & Breakfast De Elegast 
is een comfortabel overnachtingsadres 
aan de rand van Oldeberkoop.

DAG 2
09.00 uur 
Zorg dat je goed ontbijt en om 09.00 
uur klaarstaat voor een nieuwe dag. 
We beginnen met een sportieve 
activiteit in de omgeving van Wolvega, 
dat ook wel bekend staat om de 
uitstekende schimmelkaasjes. Ook aan 
deze kant van de regio vind je genoeg 
natuurschoon om van te genieten. Om 
dit te ontdekken ga je op kickbiketour 
door natuurgebied de Lindevallei. De 
kickbike is een wendbare, lichte step 
waar je zo afstapt en weer opstapt. 
Ontzettend leuk om eens te doen. Ook 
niet te missen: de Rottige Meente. Een 

schitterend waterrijk natuurgebied 
waar je uitstekend kunt kajakken.  
Ook in het najaar kun je mooie 
tochten maken, op eigen houtje of 
onder begeleiding van Kajak Tjonger 
Tours. Het is een onontdekt stukje 
Friesland, dus waarschijnlijk kom je 
niemand tegen. Lekker he?

11.30 uur 
Om deze vierentwintig uur goed af te 
sluiten, schuif je bijvoorbeeld aan bij 
Smûk in Katlijk, voor de lunch. Daar kun 
je genieten van een lunch die bereid is 
met producten uit eigen omgeving. Je 
kunt ook naar Heerenveen, daar vind 
je restaurant Hof van de Koning; een 
warm thuis voor vorstelijke verwennerij. 
By Kees in het centrum van Heerenveen 
is tenslotte een hippe zaak waar alles 
vers, homemade en  zo zuiver mogelijk 
wordt gemaakt.  De keuze is reuze, en 
gelukkig maar.  Zo weet je zeker dat je 
deze 24 uur  in Zuidoost Friesland  
afsluit met een klapper.

Dagje 
Indian 
Summer 
Indian Summer. Het 
seizoen van oranje, groene 
en bruine kleuren in de 
natuur en uitstekend weer 
om actief buiten de deur 
te zijn. Dé reden om in 
het najaar naar Canada 
af te reizen. Maar zover 
hoef je niet! In Zuidoost 
Friesland, de regio van 
adellijke bossen, heide en 
zandvlaktes, verkleurt de 
natuur namelijk net zo 
mooi als daar. Om je op 
weg te helpen hebben we 
een dagprogramma voor  
je gemaakt.

canada

je eigen 24 uur
Zelf je programma samenstellen  
en inspiratie opdoen? 

Kijk dan op 
zuidoostfriesland.nl/
24uur 
of scan de QR code:

12.00 uur
Jouw trip door Zuidoost Friesland 
begint natuurlijk met een goede 
bodem. Kruip aan de picknicktafel 
met je eigen broodjes, terwijl de 
kinderen zich vermaken bij speelbos 
Sparjebird, of haal een picknickmand 
met heerlijke mediterrane hapjes op 
bij Savour in Beetsterzwaag en zoek 
je eigen plekje in het bos. Meer zin 
in luxe? Laat een lunch serveren bij 
Landgoed Lauswolt, met zicht op de 
glooiende golfbaan.

13.00 uur
We hadden het over Indian Summer 
en om te laten zien wat we daarmee 
bedoelen, is het nu tijd om de natuur 
in te trekken. De dichte bossen in deze 

regio kleuren langzaam van groen 
naar oranje. Zelfs op de guurste dagen 
is een dag in het bos nog een lust voor 
het oog. Ga lekker lanterfanten in het 
adellijke Beetsterzwaag en omgeving. 
Er zijn prachtige wandelroutes 
uitgezet, waarbij je onderweg 
kennismaakt met kunst en cultuur. Je 
passeert bijvoorbeeld het oude kerkje 
van Olterterp en de Tropische Kas, 
waar je de meest bijzondere bomen 
en planten kunt zien. 

Heb je liever wat actie? Ga dan 
mountainbiken door de bossen 
Beetsterzwaag. Vies worden is hier 
gegarandeerd. Er ligt een uitdagende 
MTB-route langs landgoederen, oude 
lanen, open velden en het 

Koningsdiep, een eeuwenoude rivier 
die door het gebied slingert. In het 
dorp zijn fietsen te huur. Een vignet is 
hier verplicht en kost € 12,- voor een 
heel jaar.

Bos - beetsterzwaag

MOUTAINBIKEN

KAJAKKEN IN DE ROTTIGE MEENTE 
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Turfroute   
De Turfroute is een vaarroute voor mensen die willen 
genieten van de omgeving, vernoemd naar de turf die hier 
vroeger voor gouden handel zorgde. Het landschap varieert 
voortdurend en je kunt aanleggen waar je maar wilt. De 
kleine Turfroute is 105 kilometer lang en leidt je door bijna 
heel Zuidoost Friesland. Neem fietsen en wandelschoenen 
mee aan boord, want de Turfroute leent zich uitstekend om 
varen te combineren met activiteiten aan de wal.

De Turfroute voorbereiden?  Ga dan naar  
zuidoostfriesland.nl/turfroute

Pelgrimsroutes    
Dat is pas bijzonder: een pelgrimsroute wandelen en 
overnachten in kerkjes onderweg. Verwacht geen luxe, 
maar sobere accommodaties. En dat is natuurlijk prima, 
want pelgrims hadden geen geld voor sjieke kamers. Maar 
liefst veertien Friese kerken bieden voor een kleine prijs een 
slaapplek aan. Het afleggen van een pelgrimstocht vereist 
goede voorbereiding. Lees je vooraf dus goed in. 
 
Kijk op friesland.nl/wereldreis om precies te zien  
wat voor pelgrimsroutes je hier kunt afleggen.

Verhalenroute    
Ook bijzonder: de Verhalenroutes in Zuidwest Friesland. Deze 
verhalen vertellen je meer over de samenwerking en strijd 
die Friezen al eeuwenlang voeren met het water, en ze leiden 
je kriskras door de regio. Dat kan heel eenvoudig, want welk 
vervoersmiddel je ook kiest, je stapt zo van het ene verhaal in 
het ander. Zo is er bij elk bezoek iets nieuws te ontdekken. 

Check de routes op waterlandvanfriesland.nl/verhalenroutes 

Skûtsje-route   
Skûtsjesilen is een van Friese cultuursporten die je jaarlijks 
op tv kunt volgen. Je kunt de bekende route van de 
SKS-kampioenschapstour en maak kennis met de SKS-
dorpen, steden en streken, ieder met hun eigen charme en 
gastvrijheid. Al 75 jaar trekken de skûtsje-schippers met hun 
bemanningen van wedstrijdwater naar wedstrijdwater,  
en jij kunt de route nu ook beleven. Lekker met je eigen boot. 

Kijk voor meer informatie op friesland.nl/skutsjesilen

De mooiste autoroute mag dan wel de 
Amerikaanse Route 66 zijn, maar de 
mooiste fiets-, wandel-, vaar-, sup-, 
en (als het meezit) schaatsroutes vind 
je gewoon op steenworp afstand, in 
Friesland. Trap je graag de benen uit 
je lijf? Dat treft, want Friesland is dé 
fietsprovincie van Nederland. Meer een 
benenwagen-type? Kies dan één van 
de honderden routes uit het uitgebreide 
wandelnetwerk. Een Elfstedentocht langs 
de elf historische Friese steden mag 
natuurlijk niet ontbreken, ga daarom op 
pad met je eigen Elfstedentocht 2.0.

route 66

ken
t

Een Elfstedentocht over bevroren grachten en kanalen zullen we 
waarschijnlijk niet gauw weer meemaken. Richt daarom gewoon 
je eigen tocht in, met een Elfstedentocht 2.0! Bezoek de elf 
cultuurhistorische steden van Friesland en ontdek het verhaal van de 
stad aan de hand van unieke fonteinen - gemaakt door internationaal 
gerenommeerde kunstenaars - en de bijpassende wandelroutes. 

Meer weten over het project 11Fountains? 
Check friesland.nl/11fountains of scan  
de QR-code hiernaast en kies je stad.

kids
Tip
Laat de kinderen 
hun eigen 
Elfsteden-
stempelkaart 
maken en zelf 
bijhouden welke 
stad ze al hebben 
bezocht!

Elfstedentocht 2.0 

check alle routes 
We hebben alle routes voor je klaar gezet 
op friesland.nl/wereldreis of scan de  
QR-code en landt precies op de goede plek.  
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De Chinese Muur is een van meest iconische bouwwerken ter wereld. Je kunt hem zelfs 
vanuit de ruimte zien. Maar wist je dat er in Friesland ook wat bliksems indrukwekkende 

bouwwerken te zien zijn? De indrukwekkende Afsluitdijk met het architectonische 
Waddencenter, de statige staten en stinzen, de kilometerslange dijken langs de kust, het 

Woudagemaal, de terp van Hegebeintum. Zo kunnen we nog wel even doorgaan…  
Deze Top 5 mag in ieder geval niet ontbreken tijdens jouw wereldreis.

chinese
muur

 Passe-partout
Friese Musea

In een provincie met zoveel musea, valt altijd wel wat te ontdekken. 
Daarom kun je vanaf nu voordelig kennis maken met een selectie 
exposities en collecties in de hele provincie, met het Passe-Partout 
Friese Musea. Voor 15 euro per persoon krijg je toegang tot drie 
verschillende musea, en voor de lytskes tot 3 jaar is de entree 
meestal gratis. Het passe-partout is drie maanden geldig. 

nieuw!

HET PASSE-PARTOUT FRIESE MUSEA IS EEN INITIATIEF VAN: 

Meer 
weten?
Ga naar friesland.nl/
passepartout 

Of scan 
de  
QR code:

Extra voordelig naar
musea in Friesland

nog meer  
Zie welke bouwwerken Friesland  
nog meer te bieden heeft op 
friesland.nl/wereldreis 

1 /  Afsluitdijk Wadden Center
Leer alles over het Wad in dit 
architectonische gebouw.

2 /  Park Vijversburg bij Tytsjerk
Schitterend park met tuinen in 
verschillende thema’s. Leuk voor kids!

3 /  Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer
Ontdek de vernieuwde expositie en  
de prachtige details van H.P. Berlage.

4 / Kerk Hegebeintum
Bezoek de kerk op de hoogste  
terp van Nederland.

5 / Thialf heerenveen
Deze tempel is vanaf 22 september 
weer geopend om vrij te schaatsen.

gratis 
entree

gratis 
entree
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KASTELEN IN FRIESLAND
Kastelen, buitenplaatsen, 
landgoederen… In Friesland noemen 
ze het liever staten en stinzen. Op de 
honderden terpen van middeleeuws 
Friesland stond vaak een stins: 
een bewoonbare stenen toren met 
dikke muren, ter verdediging van de 
terpbewoners in tijden van strijd. 
Een aantal zijn bewaard gebleven, 
soms bewoond, soms aangepast als 
museum. Stuk voor stuk zijn ze de 
moeite waard om te bezichtigen, 
dankzij de kleurrijke geschiedenis, 
bijzondere stinzentuinen of 
indrukwekkende gevels. 

Bezoek plekken als Vijversburg, 
Staniastate, Landgoed de Klinze, 
Fugelsang State, Lytse Slot of 
Rinsmastate en waan je helemaal in 
het Engelse Kent.
 
DA VINCI CODE OP EEN TERP 
Je kunt hier zo maar hele Da Vinci 
Code-avonturen bedenken; het 
middeleeuwse kerkje van Jannum. 
Op een kleine terp tussen Dokkum en 

Birdaard vind je dit sobere pareltje 
dat de fantasie op hol doet slaan. 
Het dorp telt maar een handjevol 
eeuwenoude huisjes, die de kerk 
omringen. Tegenwoordig worden de 
huisjes als logement geboekt. Bezoek 
het kerkmuseum of laat je meevoeren 
door de rondleiding en verhalen  
van de beheerder.

Meer informatie vind je op
eropuitinfriesland.nl/
kerkmuseumjannum

SPOT DE MELKWEG IN EEN  
DARK SKY PARK  
Voor de mooiste sterrenhemel hoef 
je niet naar het buitenland. Reis in 
het donker maar eens af naar het 
Lauwersmeergebied en plof neer op 
de banken of in het gras voor een 
adembenemende blik op de sterren. 
Nationaal Park Lauwersmeer is een 
van de 44 Dark Sky Parken ter wereld. 
Dat zijn plekken waar het ‘s nachts zo 
donker wordt, dat je bij goed weer de 
nevel van de Melkweg boven je kunt 
zien. Spectaculair! 

SNUIF TROPISCHE GEUREN OP  
IN DE KRUIDHOF
In Buitenpost vind je de grootste 
botanische tuin van Europa, de 
Kruidhof. Dat had je niet verwacht, 
he? De Kruidhof is met een 
oppervlakte van 3,5 ha en maar 
liefst zeventien thematuinen zeker de 
moeite waard. Daar zou de adel van 
vroeger wel een paar dagen doorheen 
kunnen paraderen. Een van de tuinen 
heeft zelfs de grootste botanische 
collectie geneeskrachtige kruiden van 
West-Europa. De Kruidhof heeft op 
Tripadvisor 4,5 ster verdiend, en dat 
wil wat zeggen! 

Je ziet ze nog zo slenteren door de tuinen van prachtige staten; de vroegere adel. Met hun 
indrukwekkende jurken, omgeven door prachtige bloemen en tropische volieres. Voor een 

regio als Kent is het een bekend plaatje, dankzij de vele kastelen en landhuizen. Maar ook in 
Noordoost Friesland is het niet moeilijk om die beelden van weleer voor je te zien, dankzij de 

romantische staten en stinzen, indrukwekkende kerkjes en schitterende landgoederen.

stania state - oenkerk

4x KENT dichtbij huis

MIDDELEEUWS KERK IN JANNUM

DARK SKY PARK LAUWERSOOG

KRUIDHOF IN BUITENPOST

Plan je uitje
Plan nu je uitje naar
Kent Friesland Style,  
via friesland.nl/
wereldreis 
of scan de QR code:
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ZWARTE HAAN
Dit streekje aan het Wad is met recht 
een verborgen pareltje te noemen. Je 
kunt er een heel stuk over de kwelder 
lopen, waar het in de verte een drukte 
van jewelste is met verschillende 
soorten vogels. Dit streekje herbergt 
aan het eind van de zomer zelfs hele 
zwermen flamingo’s (echt waar!). 
Bij droogte zie je de grond onder je 
voeten barsten, als een drooggevallen 
meer in de hete outback. 
Spectaculair! En in het restaurant 
bij de dijk kun je na een flinke 
uitwaaiwandeling even bijkomen met 
een bakje of een biertje.

BIJNA VERDRONKEN 
DOBBEPAARDEN
Weet je nog, dat ongelooflijke 
verhaal van de paarden die op 
Friese zomerweides stonden, maar 
ingesloten raakten door hoog 
water? Het was uitgebreid te volgen 
in het nieuws. Zes doortastende 
paardenmeisjes redden de kudde 
Dobbepaarden uiteindelijk door te 
paard een route door het water te 
tonen. Het leverde schitterende 
beelden op. Je leest er alles over bij  
de Seedykstertoer in Marrum, 
waar je een Dobbewandeling van  
It Fryske Gea en kunstproject Sense of 

Place kunt maken. Let op: dit gebied 
is van maart tot en met juni niet 
toegankelijk.

HET STREEKPAD 
Prijswinnend: het Streekpad van de 
Noardlike Fryske Wâlden. De totale 
route is 165 kilometer lang en voert 
je door de mooiste delen van het 
nationaal landschap over zandpaden, 
door bossages en langs meren. Je 
kunt er ook een meerdaagse tocht 
van maken en logeren bij  
de vele gastheren in dit gebied.  
Er is door Wandelnet een boekje  
van gemaakt. 

Het Noordwesten van Friesland 
is een echt kleilandschap. Net 
als in de outback zie je hier 
schitterende, uitgestrekte 
vlaktes, met een eindeloze 
horizon. Dit deel van Friesland 
lag vroeger namelijk onder 
water, als onderdeel van 
de Middelzee. Kom naar de 
outback van Friesland voor 
rust, ruimte en vrijheid. En  
voor schone lucht! Je vindt  
hier namelijk de schoonste  
van Nederland.

Fun fact!  
Het verhaal van het  
Loskop-schandaal
De ‘haselbol’ was 
vroeger hét gebakje 
van de Franeker 
hoogleraren. Tot het 
‘Loskop-schandaal’ 
van 1642… Een 
drietal studenten 
had geprobeerd in 
te breken in Café De 
Bogt fen Guné. Maar 
ze werden gesnapt 
en moesten voor de 
rechter verschijnen. 
Toen ze binnenkwamen, 
ontstak de voorzitter 
van de rechtbank, 
professor Henricus 
Brassaert in grote 
woede. Eén van 
de verdachten 
bleek namelijk zijn 
bloedeigen zoon Marius 
te zijn. De rector begon 
te ‘flokken en skellen’ en maakte hem uit voor ‘loskop’ en ‘holbol’. 
Hij nam zelfs één van de haselbollen die voor hem op tafel stonden, 
en smeet hem richting zijn zoon. Maar Marius was snel en kaatste  
de bol terug, recht in het oog van theoloog Johannes Maccovius.

Dit werd natuurlijk een geweldige rel en alle betrokkenen wilden 
het voorval het liefst zo snel mogelijk vergeten. Maar de Franeker 
bakkers zagen juist brood in het schandaal. Voortaan verkochten zij 
hun haselbollen als ‘Loskoppen’. Heel Franeker smulde er van.  

Nu, bijna vier eeuwen later vinden de Franeker bakkers het de 
hoogste tijd om dit traditionele gebakje opnieuw te introduceren. 
Iedereen moet weer kunnen genieten van de overheerlijke 
‘Loskoppen’. Maar wel met een waarschuwing: ‘Niet mee gooien!’. 
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waddengebied - zwarte haan

3x outback

Meer tips
Kijk op friesland.nl/waddenkust voor meer  
tips en activiteiten voor deze mooie regio.
Of scan de QR code:
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Suppen 
door Leeuwarden 
Huur een sup-board 
en peddel je weg 
door de Leeuwarder 
grachten. Doe een 
wetsuit aan, want in 
het water vallen is 
een groot deel van de 
lol van het suppen. 

Feesten 
in Sneek  
Snekers houden wel 
van gezelligheid. 
Dat blijkt wel uit de 
bands, terrasjes én de 
beroemde Sneekweek. 
Feest mee (ook buiten 
het seizoen) en proost 
op het leven. 

Shoppen 
in Dokkum 
De historische 
steegjes en straatjes 
van Dokkum lenen 
zich uitstekend voor 
een dagje shoppen 
in onbekende 
boetiekjes. Kleding, 
sieraden, interieur… 
In Dokkum kun je 
prima los.

Wandelen 
door Sloten 
Sloten heeft het slim 
bekeken, met de 
autoluwe binnenstad. 
Een prima plek om 
lekker te wandelen en 
te voet de stad  
te ontdekken. 

zonsondergang 
bij Stavoren  
In de haven van 
Stavoren is het áltijd 
gezellig. En vanaf de 
dijk zie je de mooiste 
zonsondergang. Je 
kunt hier ook tot 
half oktober met 
de veerdienst naar 
Enkhuizen varen.

Tradities 
ontdekken 
in Hindeloopen 
Hindeloopen is een 
bijzonder stadje. 
Niet alleen om de 
mooie pandjes, maar 
ook omdat je hier 
nog klederdracht, 
traditionele 
schilderkunst én het 
Oud-Fries tegenkomt.
 

Watersport 
bij Workum
Wie Workum zegt, 
zegt watersport. 
Het is dé plek om 
te zeilen, surfen, 
kiten, zwemmen en 
dobberen. Niet zo’n 
waterrat? Hang  
dan lekker langs 
de kant en juich de 
sporters toe. 

Kerken kijken 
in Bolsward  
Bolsward barst 
van de kerken in 
verschillende stijlen. 
Bij de ene kerk vind 

je de fantastische 
Vleermuisfontein, 
bij de ander juist 
geweldige bonte 
interieurs. 

uitwaaien 
in Harlingen 
Havenstad Harlingen 
is waar je lekker 
kunt uitwaaien. Op 
het Harlinger strand 
vermaakt jong en 
oud zich prima, en 
vanaf de promenade 
kun je bootjemensen 
uitzwaaien.  

Tuinen spotten 
in Franeker
Maak in Franeker 
eens een rondje langs 
verstopte tuinen. Je 
vindt ze bijvoorbeeld 
achter café de 
Stadstuin, rondom 
de kerk en achter  
het Martenahuis.  
Kijk goed en 
misschien spot je  
nog wel meer!

Slenteren 
door IJlst  
IJlst is het stadje dat 
je moet bezoeken 
als je van pittoresk 
houdt. Slenter 
langs de prachtige 
stadskern, met 
overtuinen langs 
het water. Zet ook 
Houtzaagmolen  
De Rat op je lijstje!

Waar ter wereld zijn de 
steden kleiner dan dorpen? In 
Friesland! De provincie telt elf 

cultuurhistorische steden, maar 
niet iedere stad is even bekend 
bij elke bezoeker. Terwijl ze wel 
absoluut de moeite waard zijn. 
Het zijn uitstekende pareltjes 
om te ontdekken tijdens een 

vakantie in eigen land.

Friesland is natuurlijk de provincie van water en watersport. Een soort van Venetië, maar dan 
groener. Want of je nu in een stad of dorp logeert, water is nooit heel ver weg. En hoe kun je al 

die pracht nu beter ontdekken, dan vanaf het water zelf? Nog mooier is het om dat duurzaam te 
doen. Dus zwem, sup, kano, gondel en zeil dit najaar een duurzame tocht over het Friese water.

venetië

stedentrip
Plan nu jouw stedentrip op friesland.nl/
elfsteden of scan deze QR-code:

SUP ‘m erin
September is in Friesland SUPtember. 
Op 5 en 6 september wordt namelijk 
de Sup11CityTour afgelegd. Een 
Elfstedentocht van 36 uur lang, op 
supboards. Leuk om mee te doen, 
maar ook zeker om te gaan kijken en 
aanmoedigen. Zelf kennismaken met 
suppen kan ook tijdens een aantal 
clinics. Meer informatie lees je  
op sup11citytour.com

Gondel door de gracht
Waan je even in Venetië terwijl je de Leeuwarder 
binnenstad bekijkt vanuit een authentieke Venetiaanse 
gondel. Gondelier Hette van de Brink (met hoedje!) vaart  
je met veel enthousiasme door de knusse grachten van  
de Friese Hoofdstad.

. 
Muisstil het water op
Een stille elektrische boot is perfect voor een mooie tocht 
door het centrum van het historische Sloten. Vanuit daar 
vaar je door Balk naar de Luts en de Wyldemerk, waar je 
je echt in het buitenland waant met wuivende varens en 
wilgen die tot op het water hangen. Je hoort hier niets 
anders dan vogels en kabbelend water. 

City hoppen per kano
Kanoën kan bijna overal (zolang er water is), maar de route 
van Hindeloopen naar Workum is een aanrader. Stap in een 
kano vanaf camping Welgelegen en 
peddel richting het Schaatsmuseum 
in Hindeloopen. Van daaruit vaar je 
verder richting Koudum en weer terug 
naar de camping. Een prachtige route 
langs Friese natuurgebieden en door 
pittoreske stadjes.
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oh-zo mooi
onontdekt

1 /  DIEPSTERBOS BIJ 
KOLLUMERPOMP  

Trek goede laarzen aan en 
wandel over de bodem van 
de voormalige Lauwerszee, 
dat nu een moerassig bos is 
langs het Dokkumer diep. 
Parkeren doe je bij Natuurlijk 
Kollumeroord, vlakbij 
Kollumerpomp. Tip: bezoek 
de aangegeven uitkijkpunten 
voor de mooiste plaatjes.  

2 /   HARSTA STATE EN 
HEGEBEINTUM  

Midden in het Friese  
terpenland ligt deze 
romantische buitenplaats 
met state (boeren herenhuis) 

en landschapstuin. Delen 
van het complex zijn een 
rijksmonument. De tuin is 
aangelegd door de beroemde 
Friese landschapsarchitect 
Roodbaard. Goeie naam 
he?  Breng meteen een 
bezoek aan het naastgelegen 
Hogebeintum: de hoogste 
terp van Friesland. 

3 /   KWELDER  
BIJ HOLWERD   

Zet al je zintuigen op scherp 
op de kwelder bij Holwerd: 
zie de eilanden in de verte 
en geniet van het geluid 
van de vogels. Loop vooral 
even naar de vogelkijkhut of 

maak een wandeling over de 
dijk naar Holwerd. Parkeren 
kun je halverwege de weg 
naar de veerboot. Let op: de 
parkeerplek zit in de laatste 
bocht richting de pier!

4 /   IJSSELMEERKUST 
VAN HINDELOOPEN 
NAAR STAVOREN 

Meander langs de 
IJsselmeerkust via de 
‘Noorderdijk’, tussen 
Hindeloopen en Stavoren. 
Onderweg passeer je 
de ‘Bocht fan Molkwar’,  
een ondiepe baai met 
schraalgrasland, riet, ruigten 
en zandplaten. Een waar 

paradijs voor vogels en 
vogelaars. Voor de terugreis 
pak je de trein tussen 
Hindeloopen en Stavoren. 

5 /   DE MIEDEN  
BIJ BUITENPOST   

Dit schilderachtige gebied 
werd gevormd in de IJstijd. 
Ontdek het te voet of op 
de fiets. Buitenpost, met 
Europa’s grootste botanische 
tuin De Kruidhof, is de 
perfecte startplek. Tijd over 
voor een omweg? Neem in 
Oenkerk een kijkje in het 
park van Staniastate, waar 
je ook terecht kunt voor  
een bakje koffie.

6 /   SPEELBOS SPARJE- 
BIRD BIJ HEMRIK 

Kids zijn er gek op: klimmen 
en klauteren, en lekker 
kliederen met water. Het 
Speelbos Sparjebird bij Hemrik 
is een fijn dagje uit voor de 
kleintjes. Met een prima terras 
voor papa’s  en mama’s.   

7 /   HET KOEPELBOS  
BIJ OLDEBERKOOP 

Een monumentaal 
parkbos waar je heerlijk 
kunt wandelen. Je vindt 
er ook speeltoestellen, 
een hertenkamp en 
horecagelegenheden. 
Samen met de bewoners 

van Oldeberkoop is dit bos 
recent opgeknapt, wat een 
knap staaltje ‘mienskip’ 
(gemeenschapszin) in de 
praktijk is! 

8 /  STARNUMANBOS  
BIJ RUIGAHUIZEN 

Een plek waar de natuur nog 
volledig z’n gang mag gaan, 
vind je bij Rijgahuizen. Dit 
is een echt natuurbos. Het 
ven in het bos is de perfecte 
plek voor een pauze. Spot de 
kikkers en libellen die hier 
een prachtig plekje hebben. 
Een mooie startplek voor je 
wandel- of fietstocht is de 
klokkenstoel van Ruigahuizen.

9 /   DE GREIDHOEKE 
BIJ JORWERT

Pak de fiets en beleef het 
weidse Friese landschap van 
de Greidhoeke. Doorspekt 
met prachtige dorpjes, ten 
zuidwesten van Leeuwarden. 
Onderweg passeer je drie 
weidevogelgebieden waar 
je het oude, reliëfrijke 
boerenland volop bloemen 
en natte greppels nog  
terug ziet. 
 

10 /  HEGEWIERSTERFJILD  
BIJ HARLINGEN

Ten zuiden van Harlingen ligt 
dit bijzondere natuurgebied 
waar wad- en weidevogels 
elkaar ontmoeten. Vanuit 
de vogelkijkhut heb je 
ruim zicht op de plas 
met de verschillende 
schelpeneilanden, waar 
met vloed duizenden vogels 
neerstrijken. Neem dus 
vooral je verrekijker mee! 

Wat is een wereldreis zonder alle verschillende landschappen te 
ontdekken? En Friesland heeft daar nogal wat van. Meren, bossen, 
heide, heuvels, stranden, duinen… Sommige plekken zijn bekend 

onder het grote publiek en daardoor druk bezocht. Maar er zijn nog 
zoveel andere mooie plekken te ontdekken. Om het je makkelijk te 

maken hebben we, in samenwerking met Staatsbosbeheer en 
It Fryske Gea, een lijstje gemaakt van verborgen pareltjes waar  

je alle rust en ruimte vindt.

Kijk voor meer onontdekt moois  
op friesland.nl/wereldreis
of scan deze QR-code:
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CLIFFS OF GAASTERLAND
De veelbezongen ‘Cliffs of Moher’ zijn 
helemaal het einde. Zowel figuurlijk als 
letterlijk, want wist je dat deze kliffen 
tot de meest gevaarlijke toeristische 
attracties ter wereld behoren? Dus 
waarom probeer je niet eerst een 
selfie op de Oudemirdumerklif in 
Gaasterland, om te zien hoe dat 
bevalt? Met z’n hoogste punt van zes 
meter boven NAP is het een tikkie 
minder spannend, maar zeker niet 
minder leuk. Bezoek ook gelijk de Rode 
Klif en de Mirnser Klif. Op winderige 
dagen scheren kite-surfers hier 
prachtig over het water. 

HET TJEUKEMEER
De Friese meren waar nu iedereen 
van geniet, die zijn er niet altijd 
geweest. Over het ontstaan ervan 
gaan verschillende verhalen. Is het 
mensenwerk? Hielp de natuur een 
handje? Ook zijn er spannende sagen 
en legenden, zoals die van de zusjes 
Tsjûke en Marchje: de vermoedelijke 
naamgevers van het Tjeukemeer. 
TIP. Lees het hele verhaal op: 
waterlandvanfriesland.nl/stromen en 
maak gelijk een fietstocht rondom het 
Tjeukemeer van zo’n 45 kilometer.

HOUTZAAGMOLEN DE RAT
Aan de oever van de Geeuw, de 
eeuwenoude vaarverbinding tussen 
IJlst en Sneek, staat de historische 
houtzaagmolen De Rat, die nog 
volop in bedrijf is. Boomstammen die 
liggen ‘te wateren’, het geluid van de 
draaiende wieken, het gestamp van  
de op- en neergaande zagen, de geur 
van vers gezaagd hout; hier ervaar je 
nog het houtzagersambacht zoals dat 
al ruim drie eeuwen in De Rat wordt 
uitgeoefend. Ook nu nog! 

VERDRONKEN LAND  
VAN ELAHUIZEN
In 1680 stuwde de wind het water  
zo hoog op dat een heel dorp erdoor 
verdronk. Een soort Atlantis in het 
klein, zou je kunnen zeggen… Je kunt 
de plek opzoeken door naar de  
zwart-gele kardinale boei in het  
Friese meer de Fluessen te varen  
(kom niet te dichtbij, want dan loop  
je vast!). Daar kun je zien waar  
de kerk van Elahuizen ooit stond. 
Hoor je de klokken nog luiden?

JAAGPAD BIJ TJERKWERD
Misschien heb je ze wel eens gezien 
tijdens een eerder bezoek aan Friesland; 
die mooie smalle paadjes naast de 
waterwegen. Het zijn eeuwenoude 
jaagpaden, ook wel trekweg of trekpad 
genoemd. Ze hebben dus niks te maken 
met jagers en jachtgeweren... Hier 
konden schepen vooruit getrokken 
worden en dit noemde je ‘jagen’. Dit 
gebeurde met paard en begeleider 
(het jagertje), maar ook wel met 
mensen. Familieleden of de knecht 
gingen dan van boord om het schip 
met spierkracht voort te trekken.  
De meeste jaagpaden zijn bewaard 
gebleven en vrij toegankelijk. Soms 
zijn ze verhard tot fiets- of wandelpad. 
Een prachtig jaagpad om te fietsen of 
wandelen is die bij Tjerkwerd langs de 
Workumertrekvaart. 

Zuidwest Friesland is een waterrijk gebied dat vol verhalen zit en bekend staat als Waterland 
van Friesland. Verhalen van verdronken dorpen, weggeslagen land en mythische meren.  

In deze regio is daar de Verhalenroute voor opgezet, die je langs bekende en minder  
bekende verhalen brengt. De regio biedt ook tal van activiteiten, voor jong en oud.  

Cliffs of Moher bewandelen? Bezoek de kliffen van Gaasterland. Stranddagje?  
Playa genoeg langs de IJsselmeerkust en Friese meren. Zuidwest Friesland is dé plek  

voor de waterratten, strandhangers en dijkwandelaars onder ons.
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meer verhalen
Bekijk nog veel meer verhalen op
waterlandvanfriesland.nl/
stromen 
of scan deze 
QR code:
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Zonsopkomst op “Het Oerd”
Ameland
Dit is één van de mooiste locaties in het hele Dit is één 
van de mooiste locaties in het hele waddengebied, waar 
je de zon uit de zee kunt zien opkomen. Een dergelijk 
hoog uitzichtpunt in het waddengebied is uniek. Je kunt 
daarnaast in één beeld de Noordzee en de Waddenzee 
zien. Beklim de trap achter de grote schuilhut en je zult 
versteld staan van het uitzicht. Bij hoog water kun je 
grote zwermen wadvogels als rosse grutto’s, eidereenden 
en kanoetstrandlopers zien. Bij laag water heb je een 
geweldig uitzicht over de droogvallende platen en geulen. 

Zeldzame schelpen op De Balg 
Schiermonnikoog
Na de lange tocht over het unieke en brede strand van 
Schiermonnikoog (het breedste strand van Europa) waan 
je je op het einde van de wereld. De Balg is alleen goed 
te betreden met laag tij, dan komt de oostpunt van het 
eiland droog te liggen en stroomt het water van de geulen 
terug de Noordzee in. Aan de Noordzeezijde liggen vaak 
meerdere gewone en grijze zeehonden op zandbanken te 
rusten. De stroming hier is enorm sterk, kom dus niet  
te dicht bij het water! In de vloedlijn zijn zeldzame 
schelpen te vinden.  

RUBENS HOTSPOTS

Kijk voor meer informatie over een vakantie op de Waddeneilanden op wadtodo.nl/uniekehotspots 
Wil je liever nog wat meer hotspots ontdekken? Scan dan deze QR-code:

FOTO’S RUBEN SMIT
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waddeneilanden

Zeehondjes spotten op de Noordsvaarder 
Terschelling
De Noordsvaarder is een dynamisch natuurgebied, 
direct gelegen aan de zuidwest zijde van het dorp West 
Terschelling. Je kunt bijna direct vanaf de veerboot de 
Noordsvaarder intrekken. De duinen zijn prachtig, vooral de 
laatste duinen naar zee. De twee ‘poortwachters’, twee grote 
duinen die bij hoogwater deels onder stromen, zijn zeer de 
moeite waard. Kijk je vanaf het strand in westelijke richting 
over de Noordzee, dan zie je daar op een zandbank (Engelse 
Hoek) vele tientallen zeehonden (grijze en gewone) liggen. 

safari

De Waddeneilanden hebben haast geen introductie meer 
nodig. Deze prachtige plekken in UNESCO Werelderfgoed het 
Waddengebied zijn dankzij geweldige natuur en schitterende 
zonsopkomsten en -ondergangen, stuk voor stuk de moeite 
waard om te bezoeken. Ook zonder plannetje vooraf. 

Maar om je toch wat inspiratie te 
geven, spraken we met ecoloog 
en natuurfilmer Ruben Smit. Deze 
filmmaker heeft heel wat uren 
doorgebracht op de Wadden, om 
opnames te maken voor WAD, een 
natuurfilm over dit gebied. Smit: 
“Nergens in Noordwest-Europa tref 

je zo’n gebied aan. Een enorm, wild, 
dynamisch gebied waar je je klein 
en kwetsbaar kunt voelen maar 
tegelijkertijd een ongelooflijk pure 
ervaring opdoet. In het waddengebied 
ben je niet zo maar op bezoek.  
Nee, daar BEN je.”

Vogels spotten Posthuyswad 
Vlieland
Vanaf de vogelkijkhut op de Dodemansbol heb je een 
voortreffelijk uitzicht over het Wad. Je kijkt vanaf de duin 
naar beneden op de zee. Kom hier vooral bij opkomend 
tij, want dan komen de vogels dichtbij. De bergeenden 
zijn volop aanwezig, net als eidereenden en rosse grutto’s.
Verderop aan de rand van de Kroonpolders sta je dichter 
op het wad. Langs de kwelder kun je tot op de rand van 
het wad komen. Hier sta je versteld van de weidsheid van 
het gebied. 



kent

wereldreis Winactie
Ga jij aan de hand van deze inspiratiekrant op ontdekkingstocht in Friesland?
Deel dan een foto van jezelf op de door jou ontdekte plek op Instagram met  

#hiermoetjezijn én #wereldreisfriesland, en maak kans op een  
Fries verrassingspakket. Meer informatie over deze actie vind je op:

friesland.nl/wereldreis

say
cheeseMaak, deel en win!

Dit is een uitgave van Visit Friesland in samenwerking met:  
Provinsje Fryslân - Het Andere Friesland - Regiomarketing Toerisme Noord-Oost Friesland - Visit 
Leeuwarden - VVV Waterland van Friesland - Wad to do - Visit Wadden - Bestemming Noardwest.

Coördinatie en eindredactie: Bouke Kors (Visit Friesland) en Wiesje Procee Copy & Concept /// Redactie: 
Wiesje Procee Copy & Concept /// Vormgeving: Frans van Dam (bliidd.nl) /// Productie: NDC Media

Niets in deze uitgave mag worden gekopieerd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. De gegevens in deze 

Inspiratiekrant zijn met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid kan echter geen aansprakelijkheid worden 

aanvaard. De uitgevers achten zich slechts gehouden tot verbetering in de eerstvolgende editie.


